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J EGYZŐKÖNYV
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. december 15-én 1500 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról

Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 1500 órai kezdettel
tartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye:

Jelen voltak:

Művelődési Ház
7041 Vajta, Szabadság tér 4.
Térmeg György
Jákobné Szász Erika
Horváth Gergely
Vinklár László
Pipellán István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Marinka Nikolett aljegyző
A lakosság részéről: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Térmeg György polgármester: Köszöntötte a lakosság részéről megjelenteket és Képviselő-testület
tagjait.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel a Képviselő-testületének részéről a 5 fő
képviselő közül 5 fő jelen van.
Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra.
Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.
Elfogadott napirendi pontok:
1./
Beszámoló Vajta Község Önkormányzat 2014.

2./
3./
4./

évi tevékenységéről

Előadó: Polgármester
Tájékoztató a Társulásban végzett tevékenységről
Előadó: polgármester
Tájékoztató az adóztatással összefüggő tevékenységről
Előadó: aljegyző
Tájékoztató a helyi környezetvédelem állapotáról, környezetvédelmi tevékenységről
Előadó: aljegyző
Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./

Beszámoló Vajta Község Önkormányzat 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzatnak két bevételi forrása van az egyik a
normatív állami hozzájárulások, a másik a saját bevételek. Saját bevételeket a helyi adók teszik ki. A
kiadások közül a segélyek a decemberi adatok szerint 18 millió forint volt. A civil szervezetek támogatása
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az alábbiak szerint alakult a 2013. év során, Érsek Anett magánszemélynek 100.000.-forint, sport egyesület
közvetett támogatások 1.551.026.-forint, Vajta Közbiztonságáért Egyesület 150.000.-forint.
Az elmúlt évben a START munkaprogramok jelentős bevételt jelentettek az önkormányzatnak, és számos
munkanélküli személy jutatott munkákhoz hosszabb, rövidebb ideig.
Ezek a következőek voltak temető rendbetétele, ezen belül a főút kialakítása, a bevezető lépcső kialakítása,
tereprendezés. A belterületi árkok karbantartása, mezőgazdasági jellegű, és a hulladék szedési program volt
még jelentős.
Az önkormányzat a civil szervezetekkel igyekezett az ünnepeket megrendezni a községben. Az
önkormányzat megrendezte a Márton napi ünnepséget, melyhez 30.000 Ft összegű támogatást nyújtott,
továbbá a Mikulás napi előadás és kézműves foglalkozás lebonyolításához is hozzájárult 25.000 Ft
összeggel.
Az önkormányzat nyáron megrendezte a TÁMOP Éljünk egészségesen projekt keretében a Vajtai Fürdő
jubileumi ünnepségét is, mely rendezvényen szép számmal vettek részt a vajtai polgárok.
Vajta Község Önkormányzata elnyerte a LEADER turisztikai fejlesztés pályázatát, mely keretében megújult
a falu központ része, a szobor rekonstruálása megtörtént, és utcabútorok kihelyezésére került sor.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés az elhangzottakhoz, vagy az önkormányzat egyéb tevékenységével
kapcsolatban.

2./

Tájékoztató a társulásban végzett tevékenységről
Előadó: Térmeg György polgármester

Térmeg György polgármester: A társulásban végzett tevékenységről szóló tájékoztató teljes anyaga a
napirend mellékleteként szerepel.

3./

Tájékoztató az adózással összefüggő tevékenységről
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Az adóztatással összefüggő tevékenységről szóló beszámoló anyaga a
napirend mellékleteként szerepel. Kiegészítette az elmondottakat azzal, hogy a 2015. évben különös gondot
fog fordítani az adók behajtására, melyet először felszólítással, majd végrehajtással fog eszközölni.
Sajnálatos, hogy az adózói morál ilyen rossz számokat mutat a településen, hiszen Vajtán élők érdeke, hogy
egy élhetőbb, szebb, jól működő községben éljenek.
Elmondta lehetőséget ad részletfizetési kérelem benyújtására, mely kérelemben fel kell tüntetni a jövedelmi
viszonyait az adózónak. Tájékoztatta a lakosságot amennyiben a részletfizetési kedvezményt megkapja az
adózó annak havonta történő törlesztését nem hanyagolhatja el, hiszen ha egy hónapban nem fizeti meg
határidőre a törlesztő részletet a kedvezmény elveszik, és a teljes összeg követelése vélik behajthatóvá.

4./

Tájékoztató a
tevékenységről

helyi

környezetvédelem

állapotáról,

környezetvédelmi

Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
dr. Marinka Nikolett aljegyző: A helyi környezetvédelem állapotáról, környezetvédelmi tevékenységről
szóló beszámoló anyaga a napirend mellékleteként szerepel.
Térmeg György polgármester: Megkérdezte van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban.
Farkas Ferenc vajtai lakos: Elmondta, hogy megdöbbent azon, hogy ennyi tartozása van a vajtai lakosságnak
az önkormányzat felé. Elmondta, hogy egyetért a jegyző asszonnyal a 2015. évet tekintve, mindenkinek
vállalnia kell a kötelezettségeit. Megkérdezte a polgármester urat, hogy a polgárőrséget az önkormányzat
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tudná e támogatni, mert a polgárőr autónak lejárt a műszakija, ezért vizsgáztatni kellene, mely egy nagyobb
összegű kiadás lenne, hiszen az autó felújításra is szorul.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy 2014.12.16. napján az önkormányzat költségvetésében
szereplő hozzájárulás, támogatást az önkormányzat elutalja a polgárőrség számlájára, mely 150.000 Ft.
Farkas Ferenc vajtai lakos: Megköszönte a polgárőrség nevében a támogatást.
Elmondta, hogy sérelmezi a polgárőr társaival együtt, hogy a lakosság részéről kapnak negatív
véleményeket, mint például nem ér a munkájuk semmit, nincs értelme a működésüknek.
Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy minden munkában, tevékenységben aki akar talál hibát, és
nem ismeri el, azonban a vajtai polgárőrséget a községben lakók többsége elismeri, támogatja, köztük ő is.
Bízik benne, hogy a negatív vélemények nem szegik az önkéntesek munkáját, hiszen a munkájuk nem ennek
a pár embernek szól, hanem a községnek, melyet ezúton megköszönt.
Pinczésiné S. Eleonóra vajtai lakos: Megkérdezte, hogy a gépjárműadó, kommunális adó tekintetében lehete kérni, hogy ne részletekbe, hanem az összes csekket egyszerre küldje ki a hivatal az adózók részére, így
ha nyáron több pénze van a lakosságnak, mint szeptemberi iskolakezdés előtt be tudja fizetni előbb.
dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy figyelembe veszi a kérést, és ezután így jár el a hivatal, az
első részlet kiküldésekor, megküldésre kerül a többi csekk is.
Térmeg György polgármester: Megkérdezte van-e további kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel
kérdés nem hangzott el megköszönte a jelenlevők részvételét a közmeghallgatáson, és minden résztvevőnek
áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánt.
Térmeg György polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
16,10 órakor a Képviselő-testület közmeghallgatását berekesztette.
KMF

Térmeg György
polgármester

dr. Marinka Nikolett
aljegyző
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